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El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE) dona suport a la declaració de l’estat
d’alarma decretada pel govern espanyol, a les
mesures adoptades pel govern de la Generalitat com a autoritat delegada i responsable
de Salut per fer front a la segona onada de la
pandèmia i al document d’Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la COVID-19.
En un moment tan crític com l’actual, fem una
crida a la responsabilitat individual i col·lectiva
de la ciutadania, però volem subratllar també
la crucial responsabilitat dels governs i de les
forces polítiques. És imprescindible la col·laboració estreta entre governs i establir tots els
mecanismes de control i coordinació necessaris per fer efectives les mesures vigents, amb
un paper actiu dels ajuntaments, entitats locals, policies locals, mossos d’esquadra i forces i cossos de seguretat de l’Estat.
Els i les socialistes de Catalunya sempre hem
defensat que cal actuar de manera efectiva i
coordinada i estarem al costat del Govern en
les decisions que es prenguin per reduir el risc
de propagació del virus, però reclamem també
que aquestes mesures vagin sempre acompanyades d’ajuts compensatoris als sectors econòmics més afectats, facilitant-ne la informació, l’accés i la tramitació.

Aquesta crisi sanitària ens ha colpit amb molta força, i en aquesta segona onada hem de
ser capaços de fer-hi front amb totes les eines
i recursos de què disposem, i per això creiem
que a Catalunya cal:
1. Reforçar l’Atenció Primària amb mit-

jans humans i materials, recuperant
els centres i serveis tancats per poder
atendre de manera ràpida els pacients
de COVID-19 i els pacients NO-COVID, de
manera telefònica i presencial, i prioritzar l’àmbit de les residències.
2. Reforçar els Serveis de Vigilància Epi-

demiològica. Localitzar brots, i fer rastreig dels contactes “estrets”. Cal posar
en marxa de forma immediata l’aplicació
Radar Covid i altres eines tecnològiques
que ens ajudin a localitzar contagiats i
contactes, recordant sempre que les mesures de mitigació no ens facin perdre
les de prevenció.
3. Agilitzar el resultat de les proves PCR, i

fer més test d’antígens, i d’autofrotis. Els resultats han d’estar disponibles en 24 hores
com a màxim, per poder avisar contactes i
començar el rastreig.
4. Reforçar el 061, i unificar els missatges

sanitaris, recomanacions i normes a se-

guir entre el 061, rastrejadors i atenció
primària, i proporcionar informació clara,
entenedora i permanent a la ciutadania
sobre les mesures de precaució i restricció aplicables en cada moment.
5. Generar un àmbit de relació permanent

amb els i les professionals sanitaris, no
maltractar-los amb contractes precaris, i
oferir-los tot el suport emocional i tècnic.

moments de confinament nocturn obligatori.
8. Establir un diàleg amb els sectors més

afectats per tal d’acordar les mesures
de precaució i restricció més adients, així
com per compensar els perjudicis econòmics que s’estan derivant a través d’ajuts
directes.
9. Assegurar la màxima col·laboració amb

episodis de quarantena. És també necessari abordar la bretxa digital i dotar
del material i les connexions adients a escoles i alumnes.

el món local, a fi de garantir la major eficàcia de les mesures de precaució i restricció aplicables en cada moment, tot
dotant els Ajuntaments del suport econòmic necessari.

7. Reforçar amb més recursos humans i

10. Promoure la màxima transparència i un

materials els serveis socials, per garantir l’atenció a la gent gran als col·lectius més vulnerables. Reforçar els serveis d’informació i atenció a les dones
víctimes de violència masclista i als seus
infants, per garantir que siguin ateses i
atesos de manera immediata en aquests

retiment de comptes periòdic. Per això
proposem que la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya esdevingui l’òrgan de
control i seguiment quinzenal de les decisions i mesures que el Govern vagi adoptant
en les properes setmanes i mesos.

6. Garantir la continuïtat educativa en
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